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لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
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أنشطة األمانة
مقدمة
-1

تعرض ھذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والسبعين.

إخطار بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والسبعين
-2
تم تسليم تقرير االجتماع السادس والسبعين 1إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية وغيرھم من المشاركين في
االجتماع والسيد أكيم شتاينر ،المدير التنفيذي لليونيب ،وتم وضعه على الموقع اإللكتروني للصندوق المتعدد
األطراف .وأُبلغ  87بلدا من البلدان المدرجة في المادة  5والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بالقرارات المتعلقة
بالموافقة على المشروعات والتأخيرات في تقديم الشرائح واحتمال إلغاء مشروعات وتقارير بيانات البرامج القطرية
لعام  2014العالقة .وأُرسلت وثيقة بعد االجتماع تلخص القرارات التي اتخذت في االجتماع إلى المشاركين وفرع
عمل األوزون في اليونيب إلحالتھا إلى الشبكات اإلقليمية ،ووضعت على الموقع اإللكتروني للصندوق المتعدد
األطراف أيضا.
اإلجراءات المتخذة بعد اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال الثامن والعشرين
استلم الرئيس التنفيذي خطابا رسميا من األمين التنفيذي ألمانة األوزون في  7نوفمبر /تشرين الثاني 2016
-3
بخصوص طلب معلومات للجنة التنفيذية عن القرارات التي اتخذت في اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال
الثامن والعشرين مع طلب لفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى القرارات ذات الصلة .ومرفق المعلومات التي تجمع الفقرات
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الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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الواردة في المقرر  2/XXVIIIالتي تعالج مسألة اللجنة التنفيذية بوثيقة عن المسائل المتعلقة باللجنة التنفيذية الناجمة
عن اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال الثامن والعشرين.2
االجتماعات التي ُحضرت والمھام التي نُفذت
مھام الرئيس التنفيذي

نيروبي )كينيا(  29 -22مايو /أيار 2016
شارك الرئيس التنفيذي في الدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة للبيئة بما فيھا المؤتمر الجامع واالجتماع
-4
الوزاري .وأثناء مھمته ،أجرى الرئيس زيارة مجاملة إلى مكتب المدير التنفيذي لليونيب .وأجرى مناقشات قصيرة مع
مدير وموظفي مكتب العمليات والخدمات المؤسسية بشأن المسائل اإلدارية المتعلقة بعمل األمانة وأمين الصندوق،
ومع مدير الموارد البشرية لمكتب األمم المتحدة في نيروبي بشأن مشكالت الموارد البشرية ،ومع كبار موظفي
خدمات المؤتمرات في مكتب األمم المتحدة في نيروبي بشأن المساعدة المحتملة لالجتماع السابع والسبعين.
وأتاحت ھذه الزيارة الفرصة إلجراء العديد من االجتماعات والمناقشات خارج جمعية األمم المتحدة للبيئة مع
-5
في جملة أمور :األمين التنفيذي ألمانة األوزون بشأن الوثائق الجاري إعدادھا الجتماعات بروتوكول مونتريال
القادمة في يوليه /تموز  ،2016وأمين الخزانة بشأن المساھمات غير المسددة ،ومدير قسم االقتصاد في برنامج األمم
المتحدة للبيئة 3بشأن المسائل المتعلقة بدور اليونيب بصفته وكالة منفذة ،وإجراء زيارة مجاملة إلى مكتب عمل
األوزون في أفريقيا.

سوفا ،فيجي ) 11يونيه /حزيران  19 -يونيه/حزيران (2016
شارك الرئيس التنفيذي في الشبكة المشتركة واالجتماعات المواضيعية لمسؤولي األوزون في آسيا ومنطقة
-6
المحيط الھادئ ،وقمة تكنولوجيا التبريد وتكييف الھواء بشأن البدائل طويلة األجل للمواد المستنفدة لألوزون التي
نظمتھا حكومة أستراليا .وسنحت له الفرصة لالجتماع مع مندوبي وحدات األوزون من بلدان جزر المحيط الھادئ
وبلدان من منطقتي جنوب شرق وجنوب آسيا ومندوب من أمانة األوزون ومندوب من الوكاالت الثنائية )أستراليا
وألمانيا واليابان( والوكاالت المنفذة .وألقى الرئيس التنفيذي كلمة االفتتاح في االجتماع وقدم عروضا للدراسة
االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون ،والنتائج الرئيسية لالجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين من
أجل النظر فيھا في االجتماع السابع والسبعين.

فيينا )النمسا(  24 -13يوليه /تموز 2016
حضر الرئيس التنفيذي برفقة نائبه والمدير اإلداري ومدير إدارة الصندوق االجتماع المستأنف السابع
-7
والثالثين للفريق العامل مفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية
الثامن والثالثين للفريق العامل مفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع الثالث االستثنائي
لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذ حيث أتيحت له الفرصة للتفاعل مع
مندوبي البلدان العاملة بموجب المادة  5والبلدان غير العاملة بموجب المادة  ،5ورئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية
ومندوبين من أمانة األوزون والوكاالت الثنائية والمنفذة.

2
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منذ  14سبتمبر /أيلول  2016فصاعدا يعرف قسم التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد في اليونيب باسم قسم االقتصاد في برنامج األمم المتحدة للبيئة.
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شارك الرئيس التنفيذي بصفته عضو في فريق خبراء في حدث جانبي نظمه اليونيب بالنيابة عن اليونيدو
-8
ووزارة البيئة للواليات المتحدة بشأن "بدائل صناعة تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجة الحرارة المحيطة،
والنتائج الرئيسية والعمل المستقبلي لتعزيز غازات التبريد ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض لقطاعات
تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجة الحرارة المحيطة ) 4(PRAHAومشروعات االختبار لوزارة البيئة
للواليات المتحدة".
وسنحت الفرصة لموظفي األمانة لعقد اجتماعات ثنائية بشأن مسائل مختلفة ،شملت في جملة أمور :اجتماعات
-9
فردية مع مندوبين من حكومات أذربيجان وبيالروس وليتوانيا والبرتغال وأوكرانيا ،جنبا إلى جنب مع أمين الخزانة،
بشأن المسائل المتعلقة بالمساھمات غير المسددة للصندوق المتعدد األطراف ومسألة تتعلق بعودة أرصدة لدى حكومة
فرنسا ،ومناقشات ثنائية مع مندوبين من البلدان العاملة بموجب المادة  5واجتماع ثنائي مع نائب المدير التنفيذي
لليونيب بشأن المسائل المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف وخاصة تلك المتعلقة بأمانة الصندوق واليونيب بصفته
وكالة منفذة واليونيب بصفته أمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف؛ وإجراء مناقشات مع الخبراء الفنيين بشأن
المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في أجھزة التبريد وتكييف الھواء،
وقدمت األمانة معلومات محددة تتعلق بالصندوق المتعدد األطراف ،بناء على طلبات منفصلة من مندوبين
-10
من النمسا وكندا والھند وباكستان والواليات المتحدة.

بيجين )الصين(  11 - 6سبتمبر /أيلول 2016
 -11شارك الرئيس التنفيذي في احتفاالت اليوم العالمي لألوزون في الصين التي شملت إطالق المرحلة الثانية من
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين والتي ألقى فيھا كلمة نيابة عن أمانة الصندوق .وقدم أيضا
بيانا مقتضبا في افتتاح حلقة العمل الدولية بشأن تكنولوجيات سلسلة التبريد األخضر ) 10 - 9سبتمبر /أيلول (2016
التي استضافھا مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة .وانتھز الرئيس التنفيذي ھذه الفرصة
لمناقشة المسائل المتعلقة باالجتماع السادس والسبعين مع الوكاالت الثنائية والمنفذة أيضا.

أوتاوا )كندا(  14سبتمبر /أيلول 2016
سافر الرئيس التنفيذي إلى أوتاوا لحضور اجتماع استضافه المعھد الدولي للتنمية المستدامة من أجل المدير
-12
التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المعين حديثا .5وأجرى الرئيس التنفيذي مناقشات ثنائية قصيرة مع المدير
التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال والصندوق المتعدد األطراف ودور برنامج األمم المتحدة للبيئة
بصفته أمانة بروتوكول مونتريال ،وبصفته أمين الخزانة والوكالة المنفذة للصندوق المتعدد األطراف.

ستوكھولم )السويد(  23 - 20سبتمبر /أيلول 2016
شارك الرئيس التنفيذي في "حلقة عمل عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون والھيدروفلوروكربونات :تبريد
-13
المناطق والخيارات غير العينية" نظمتھا حكومة السويد بالتعاون مع حكومة النرويج ،حيث قدم عرضا بالنيابة عن
األمانة عن المشروعات اإليضاحية ومشروعات تبريد المناطق التي يمولھا الصندوق المتعدد األطراف .وانتھز
الفرصة لالجتماع مع مندوبين من ھيئة حماية البيئة السويدية ،حيث أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته حكومة
 4تعزيز غازات التبريد ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض لقطاعات تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجة الحرارة المحيطة في
غرب أسيا )(PRAHA
 5تولى السيد إريك سولھيم تعيين المدير التنفيذي لألمم المتحدة للبيئة في يونيه /حزيران  .2016وقرر السيد سولھيم استخدام مصطلح "األمم
المتحدة للبيئة" بدال من اليونيب.
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السويد للصندوق المتعدد األطراف منذ إنشائه .وذكر ،من بين مساھمات حكومة السويد األخرى ،مبادرة تمويل شبكة
إقليمية لموظفي األوزون بمواردھا المالية ،والتي تطورت إلى الشبكات اإلقليمية لمسؤولي األوزون من جميع بلدان
المادة .5

كيغالي )رواندا(  15 - 5أكتوبر /تشرين األول 2016
حضر الرئيس التنفيذي االجتماع الثامن والثالثين المستأنف للفريق العامل مفتوح العضوية واجتماع لجنة
-14
التنفيذ السابع والخمسين واجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال الثامن والعشرين .وكان يرافقه نائب الرئيس
التنفيذي ومدير إدارة المعلومات اللذان حضرا اجتماع لجنة التنفيذ السابع والخمسين واجتماع األطراف في بروتوكول
مونتريال الثامن والعشرين ،وكذلك حضر كبير الموظفين اإلداريين ومدير إدارة الصندوق وثالثة من كبار مديري
البرنامج اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال الثامن والعشرين.
وفرت اجتماعات بروتوكول مونتريال فرصة لألمانة لكي تعلم المزيد عن المسائل المتعلقة بإزالة
-15
الھيدروفلوروكربون وتجتمع مع المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وتناقش مع الخبراء الفنيين المزيد من
المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في معدات التبريد وتكييف الھواء ،وتجري مناقشات مكثفة مع الوكاالت
الثنائية والمنفذة عن المشروعات المقدمة إلى االجتماع السابع والسبعين.
حضرت األمانة أحداث جانبية تشمل اجتماع  120من مسؤولي وحدة األوزون الوطنية الذي نظمه عمل
-16
األوزون ،والذي ترأسه المدير التنفيذي لألمم المتحدة للبيئة ،واجتماع واحد يتعلق بالمساھمات اإلضافية المقترحة
للصندوق المتعدد األطراف من البلدان المانحة و  19مؤسسة خيرية.
بناء على طلب من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أجرى رؤساء أمانتي الصندوق واألوزون
-17
مناقشات مع مندوبين من الحكومة عن مشروع ورقة غرفة المؤتمر بشأن وسائل الحصول على تمويل من الصندوق
المتعدد األطراف التي كانت تنظر الحكومة في تقديمھا إلى اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال الثامن
والعشرين.
أجرى الرئيس التنفيذي وكبير الموظفين اإلداريين ومدير إدارة المعلومات في الصندوق وأمين الخزانة
-18
مناقشات ثنائية مع مندوبين من البلدان غير العاملة بالمادة  5التي توجد لديھا اشتراكات غير مسددة للصندوق المتعدد
األطراف ،وتشمل بيالروس والبرتغال وطاجيكستان وأوكرانيا.
اجتماعات الشبكة اإلقليمية لموظفي األوزون
قدمت األمانة عرضا عن بعد عبر اإلنترنت في شبكة األوزون اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى 6عن أحدث
-19
قرارات اللجنة التنفيذية.
االجتماع التنسيقي المشترك بين الوكاالت
نظمت األمانة اجتماع تنسيقي مشترك بين الوكاالت في مونتريال في الفترة من  31أغسطس /آب إلى 1
-20
سبتمبر /أيلول  .2016وشمل المشاركون موظفي األمانة وممثل عن الوكاالت الثنائية أللمانيا وإيطاليا واليابان
ومندوبين من الوكاالت المنفذة وأمين الخزانة .وحيث أن جدول األعمال شمل مسألة نظام التكاليف اإلدارية وميزانية
تمويل وحدته األساسية ،شارك مندوب من مكتب األمم المتحدة للبيئة للعمليات واستشاري األمانة الذي يعمل على
الدراسة في االجتماع أيضا.
6

أشجا باد ،تركمانستان 25 – 24 ،مايو /أيار .2016
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سمح االجتماع التنسيقي لألمانة وأمين الخزانة والوكاالت بمناقشة العديد من المسائل تشمل في جملة أمور
-21
تخطيط األعمال للفترة من  2017إلى  ،2019والطلبات المقدمة إلى االجتماع السابع والسبعين ومسائل السياسات
المدرجة في جدول أعمال االجتماع السابع والسبعين .كما ُسمح للوكاالت الثنائية والمنفذة بإجراء مناقشات مع
استشاري دراسة نظام التكاليف اإلدارية على ھامش االجتماع التنسيقي المشترك بين الوكاالت ،ولألمانة بإجراء
مناقشات ثنائية تتعلق بالمسائل المالية والتقارير المرحلية مع األمم المتحدة للبيئة.7
التوظيف والتعيين
تم تعيين السيد باالجي ناتاراجان في منصب مدير إدارة البرنامج اعتبارا من  24يونيه /حزيران  .2016وتم
-22
تعيين السيدة ما .لورديس نانيت كاتالمن غيرين في منصب مساعد البرنامج لمدة ستة أشھر اعتبارا من  21سبتمبر/
كانون األول .2016
وتم اإلعالن عن وظيفة نائب الرئيس في إنسبيرا  Inspiraفي  10مايو /أيار  2016وآخر موعد لتقديم
-23
الطلبات ھو  10يوليه /تموز  ،2016وجاري استعراض طلبات التعيين في ھذا المنصب حاليا .وقدمت طلبات
لتصنيف أربع وظائف احترافية من الفئة  P3إلى مكتب األمم المتحدة في نيروبي في أغسطس /آب  ،2016وفقا
للمقرر ) 54/76ب(.
تنمية قدرت الموظفين وتدريبھم
نظمت دورات تدريبية في الموقع بقيادة الموظفين المعنيين بتنسيق الترجمة وإعداد مشروع تقرير االجتماع
-24
والوثائق األخرى .ومن المزمع عقد عدد من الدورات التدريبية األخرى في أوائل عام .2017
تولى الموظفون اإلداريون تجھيز أوموجا وتعامل أحد موظفي األمم المتحدة من نيويورك مع الموافقة على
-25
طلبات السفر في الفترة من  20إلى  23يونيه /حزيران  .2016باإلضافة إلى ذلك نفذت عدة دورات من خالل نظام
ويبيكس WebExودعوات لمؤتمر بشأن مسائل أوموجا المتعلقة بإدارة التمويل والمشتريات والسفر.
 -26ينفذ عدد من الموظفين حاليا دورة عبر شبكة اإلنترنت عن شھادة مؤسسة برينس 8PRINCE2 2التي قدمھا
برنامج األمم المتحدة للبيئة .ونفذ الموظفون أيضا عبر شبكة اإلنترنت برامج األمم المتحدة التعليمية اإللزامية وقدمت
على موقع إنسبيرا وتشمل األمن األساسي في الميدان واألخالقيات والنزاھة في األمم المتحدة وأسس التوعية بأمن
المعلومات وحقوق اإلنسان ومسؤوليات األمم المتحدة ،وغيرھم.
تدقيق حسابات اليونيب
قدم الرئيس التنفيذي وكبير الموظفين اإلداريين ومدير إدارة الصندوق معلومات موضوعية وتعليقات بناء
-27
على توصية من مجلس مدققي حسابات األمم المتحدة بشأن الحسابات المدينة المستحقة من االشتراكات المقررة غير
المدفوعة منذ فترة طويلة.

7
8

األمم المتحدة للبيئة بصفتھا وكالة منفذة.
برينس 2ھي طريقة قائمة على عملية واقعية من أجل إدارة فعالة للمشروع

5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2

التعاون مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات األخرى

أمانة تحالف المناخ والھواء النقي للحد من الملوثات المناخية قصيرة األجل
قدمت األمانة عرضا عن صيغة إعداد الدراسات االستقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون في بلدان
-28
المادة  5كحدث جانبي نظمه تحالف المناخ والھواء النقي للحد من الملوثات المناخية قصيرة األجل في اجتماع
األطراف في بروتوكول مونتريال الثامن والعشرين بشأن النتائج الرئيسية لعمليات الجرد الوطنية
للھيدروفلوروكربون الممولة من تحالف المناخ والھواء النقي للحد من الملوثات المناخية قصيرة األجل.

الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية
طلبت الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية من األمانة المشاركة في دراسة عن األنشطة المتشابكة
-29
بين المنظمات المتعددة األطراف والتعاون اإلنمائي الثنائي األلماني .وفي  17مايو /أيار  2016قدمت األمانة
معلومات عن برنامج التعاون الثنائي الذي تموله ألمانيا تشمل قائمة بعدد  250مشروعا تنفذھم ألمانيا والردود على
استبيان .وقدمت توضيحات إضافية في  18أكتوبر /تشرين األول .2016

صندوق األخضر للمناخ
استلم الرئيس التنفيذي رسالة من المدير التنفيذي المؤقت للصندوق األخضر للمناخ ،مع طلب رسمي لتقاسم
-30
خبرات الصندوق المتعدد األطراف في استعراض المشروعات وتنفيذ المشروعات وتقديم التقارير المرحلية والرصد
والتقييم ،وإرسال بعثة إلجراء زيارة قصيرة إلى األمانة .وقدم الرئيس عدة وثائق مرجعية للصندوق المتعدد
األطراف.
أرسل الرئيس التنفيذي رسالة تھنئة إلى السيد ھوارد بامسي الذي عينه مجلس إدارة تحالف المناخ والھواء
-31
النقي للحد من الملوثات المناخية قصيرة األجل في منصب المدير التنفيذي للتحالف في  13أكتوبر /تشرين األول
.2016
منظمات األمم المتحدة

األمم المتحدة للبيئة
أرسل الرئيس التنفيذي رسالة تھنئة إلى السيد إريك سولھيم الذي عين في منصب المدير التنفيذي لألمم
-32
المتحدة للبيئة عقب رحيل السيد أكيم شتاينر في يونيه /حزيران  .2016وتضمنت الرسالة معلومات أساسية عن عمل
الصندوق المتعدد األطراف ودور برنامج األمم المتحدة للبيئة بصفته وكالة منفذة وأمين خزانة الصندوق ،وكذلك
الخدمات المقدمة لألمانة من مكتب العمليات والخدمات المشتركة .وجدد الرئيس التنفيذي الدعوة لزيارة مكاتب
األمانة.
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وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة
كلفت وحدة التفتيش المشتركة بتحديث تقريرھا عن التوصيات المقدمة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من
-33
9
أجل تحديد معايير االستعراض الشامل لدعم منظومة األمم المتحدة للدول الجزرية الصغيرة النامية  ،واتصلت
باألمانة للحصول على معلومات إضافية عن ھذا الشأن .10وقدمت األمانة نسخة محدثة من المعلومات التي قدمتھا
سابقا.

جمعية األمم المتحدة لكندا
استلم الرئيس التنفيذي دعوة من رئيس االتحاد العالمي لجمعيات األمم المتحدة لحضور المائدة المستديرة
-34
ومأدبة غداء وحلقة نقاش في مونتريال يوم  4نوفمبر /تشرين الثاني  .2016واضطر الرئيس التنفيذي لرفض الدعوة
بسبب االستعداد لالجتماع السابع والسبعين.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
دُعي الرئيس التنفيذي لزيارة مقر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيويورك )الواليات المتحدة األمريكية(
-35
في  10نوفمبر /تشرين الثاني  2016من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي .واضطر الرئيس التنفيذي لرفض الدعوة بسبب االستعداد لالجتماع السابع والسبعين.

منظمة األمم المتحدة التنمية الصناعية )اليونيدو(
سوف يشارك الرئيس التنفيذي في فعاليات الذكرى الخمسين لليونيدو ،التي ستعقد في الفترة من  21إلى 25
-36
نوفمبر /تشرين الثاني  ،2016بصفته عضو في فريق خبراء مشارك وتشمل اجتماع المانحين الثالث بعنوان
"الكوكب :مساھمة اليونيدو للحد من األضرار التي لحقت بطبقة األوزون ومساعدة المناخ" ،وكذلك مأدبة غداء
استضافھا المدير العام لليونيدو.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
أرسل الرئيس التنفيذي رسالة تھنئة إلى السيدة باتريسيا اسبينوزا التي عينھا األمين العام لألمم المتحدة في
-37
منصب األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في  18مايو /أيار  .2016واستلم الرئيس
التنفيذي دعوة لحضور الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف )كوب  (22والدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف
العاملة بمثابة اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو ) (CMP 12التي ستعقد في مراكش ،المغرب في الفترة من 7
9
صدرت كوثيقة  JIU/REP/2015/2المتاحة
notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_2_English.pdf
 10في فبراير /شباط  ،2015بعد طلب مقدم من وحدة التفتيش المشتركة للحصول على معلومات عن عمل الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق
بالدول الجزرية الصغيرة النامية ،قدمت األمانة معلومات موضوعية تشمل ملخص المساعدة الفنية والتمويل المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية
من الصندوق المتعدد األطراف ،ومعلومات عن مشروعات الصندوق المتعدد األطراف المعتمدة لكل دولة .وأفادت وحدة التفتيش المشترك بأن نسخة
التقرير النھائية لم تشمل المعلومات المقدمة من األمانة ألن نطاق االستعراض تم تقليصه أثناء العملية) .راجع الفقرات  42 – 41في الوثيقة
).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2

على
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إلى  18نوفمبر /تشرين الثاني  .2016وفي ھذا الصدد استلم أيضا دعوة من وزارة الصناعة والتجارة في المغرب
لحضور حدث بشأن "النظم اإليكولوجية الصناعية في خدمة النمو األخضر" في  11نوفمبر /تشرين الثاني .2016
واضطر الرئيس التنفيذي لرفض الدعوة بسبب االستعداد لالجتماع السابع والسبعين.
حكومة كوبيك
دعا السيد فيليب كويالرد ،رئيس وزراء كوبيك ،الرئيس التنفيذي لحضور حفل استقبال بمناسبة اليوم
-38
الوطني لكوبيك في  24يونيه /حزيران .2016
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Annex

المرفق

النصيحة و /أو المعلومات التي قدمتھا أمانة الصندوق المتعدد األطراف
للھيئات غير األطراف في بروتوكول مونتريال
الھيئة

نصيحة األمانة

الصندوق األخضر
للمناخ

قدمت وثائق تشمل في جملة أمور :رئيس لجنة التنفيذ وسياسة الصندوق
المتعدد األطراف واإلجراءات والمبادي التوجيھية والمعايير وعرض
بعنوان " الصندوق المتعدد األطراف :الحوكمة ونموذج العمل واإلنجازات
والتحديات" ،ومقترحات المشروعات وبرنامج عمل الرصد والتقييم
وتقارير عن إنجاز المشروعات وقوالب خطة العمل والمبادئ التوجيھية
إلعداد التقارير المرحلية وتقارير تقييمي التعزيز المؤسسي وبرنامج عمل
الرصد والتقييم.
قدمت وصلة على الموقع اإللكتروني ألمانة األوزون للوثائق ذات الصلة
بھيئة التقييم التكنولوجي واالقتصادي ،وھيئة التقييم العلمي وھيئة تقييم
اآلثار البيئية  ،وكذلك تقديم لمسؤول االتصاالت في أمانة األوزون.
معلومات عن طرق الحصول على المزيد من المساھمات في الصندوق
المتعدد األطراف.

الوزارة األلمانية للتعاون
االقتصادي والتنمية

معلومات عن إنجازات الصندوق المتعدد األطراف وملخص للمشروعات
المعتمدة التي نفذتھا الوكاالت الثنائية أللمانيا.

وحدة التفتيش المشتركة
لألمم المتحدة

ملخص محدث لمعلومات عن المساعدة الفنية والتمويل المقدم إلى الدول
الجزرية الصغيرة النامية من الصندوق المتعدد األطراف ،التي قدمت
سابقا في فبراير /شباط  .112015وقدمت تصنيفات إضافية في 20
أكتوبر /تشرين األول و  7نوفمبر /تشرين الثاني .2016

حكومة فرنسا

_________________
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1

تاريخ تقديمھا

اإلجراءات اإلضافية

 25سبتمبر /أيلول
2016

معلومات إضافية أو
تصنيف حسب
المطلوب.

 25أكتوبر /تشرين
األول 2016

ال يوجد إجراء
إضافي

 2و 7نوفمبر/
تشرين الثاني 2016

معلومات إضافية أو
تصنيف حسب
المطلوب.
معلومات إضافية أو
تصنيف حسب
المطلوب.
معلومات إضافية أو
تصنيف حسب
المطلوب.

 17مايو /أيار و18
أكتوبر /تشرين
األول 2016
 22مايو /أيار
2016

